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A Vízügyi Tudományos Tanács, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) 

szervezésében indult útjára az a konferenciasorozat, amely első állomása április 29-én, 

Nyíregyházán volt, és Baja valamint Szeged után érkezett Gyulára. A rendezvénysorozat célja 

a szakmai egyeztetéseken és véleménycseréken kívül, az ágazat aktuális és jövőbeli 

feladatainak minél szélesebb körben történő megismertetése. Ezen a vízügyi ágazat előtt álló 

kihívások széles spektruma, valamint egymással történő kapcsolódásaik olyan komplex 

rendszert jelentenek, amely túlmutat a szűken vett „vizeseken”, szükséges a több szakterületet 

érintő szemlélet, a munkák során a velünk kapcsolatban álló más szerzetek, intézmények (pl.: 

önkormányzatok, nemzeti parkok, civil szervezetek, horgászszövetségek, stb.), valamint a 

társadalom tájékoztatása is.  

 

Elsőként az Árvízi Veszély-és Kockázatkezelési tervezést (ÁKK), említenénk meg, 

amelynek elkészítésére 2007/60 EK Irányelv kötelezi az uniós tagállamokat. Tavaly év végére 

elkészült azon az árvízi veszély és kockázati térképek első verziója, amelyek a mentesített 

árterek különböző valószínűségű (30,100, 1000 év) elöntését mutatják és a kockázatkezelési 

tervek alapjául szolgálnak.  Ezeknek a terveknek a lakossági/társadalmi érintettsége nagyon 

jelentős, hiszen a beruházások, területfejlesztések múlhatnak egy térség árvízi 

veszélyezettségén.  

 

Hasonlóan messzire mutat a Nagyvízi Mederkezelés (NMT) témaköre, ahol a medrek 

árvízlevezető képességét szükséges összhangba hozni a természetvédelem, erdőgazdálkodás 

és területhasználatok eltérő álláspontjaival.  

A 2000-es években a Tisza-völgyben levonuló rekord árhullámok után Magyarország,  

árvízvédelmi stratégiáját 3 pillére helyezte:  

1.) a töltések erősítése,  

2.) árvízi szükségtározók építése,  

3.) az árhullámok levonulására szolgáló nagyvízi meder jó karba helyezése.  

Míg az előző két pontban nagyon jelentős eredményeket értünk el (gondoljunk a Tiszán eddig 

megépült tározókra, valamint a Fehér-és Fekete-Körös mentén folyó tározófejlesztési 

beruházásokra), addig a nagyvízi mederkezelés témájában alig volt tapasztalható előrelépés.  

 

A 83/2014 Korm.rendelet egyértelműen meghatározza a hullámtereken az árvízi levezetés 

prioritását, valamint meghatározza az ezt elérendő Nagyvízi Mederkezelési Terv tartalmát. A 

fenti Korm.rendelet összhangban az 1995. évi LVII. Vízgazdálkodásról szóló törvénnyel 

kimondja, hogy a nagyvízi medret csak az árvízvédelmi előírásoknak megfelelően szabad 

használni. Sajnos ellentmondást is találni a jogszabályok között ugyanis a 1996. évi LIII. sz. 

Természetvédelemről szóló törvény megtiltja a védett területek állapotának természetvédelmi 

célokkal ellentétes célú megváltoztatását.  

  



 

 

Mivel a Körösök valamennyi hullámtere Natura 2000 védettséget élvez, ezért nehéznek tűnik 

a folyórendszer mentén található 8 árvízvédelmi öblözet területén élő ~ 326.000 fő élet- és 

vagyonvédelmét szolgáló intézkedéseket összhangba hozni a természetvédelem érdekeivel. 

Még akkor is, ha célunk a lehető legkisebb mértékben megváltoztatni a hullámtéri 

növényzetet, ezzel is elősegítve a Nyugat-

Európában (pl. Hollandia, Németország) már jól 

ismert „Room for the Rivers” („Teret a 

Folyónak”) elv érvényesítését. 

 

Szintén napjainkban folyik (és várhatóan 6 

évente felülvizsgálatra kerül) a Mértékadó 

Árvízszintek (MÁSZ) újraszámítása is a Tisza-

völgyben (a Dunára már 2013. év végén 

elkészült), amely az árvízvédekezés és a műszaki 

tervezés terén stratégiai fontosságú. A MÁSZ 

azon kívül, hogy a jövőbeli fejlesztések számára 

olyan új tervezési alapadat lesz, amire az 

árvízvédelmi műveket ki kell építeni, az előző 

két témához is szorosan kapcsolódik. Az ÁKK-

hoz olyan formában, hogy a szintén 6 évente 

történő aktualizálás során már az új MÁSZ 

értékekkel határozzuk meg a 100 éves 

visszatérési idejű árvízi veszélyt- és, kockázatot. 

Az NMT készítése pedig pont arra irányul, hogy 

a folyóink medrében és hullámtereiben 

biztosítani tudjuk a mértékadó szinten levonuló 

árhullám biztonságos és gyors levezetését.  
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